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woonruimte

IN JE TUIN

Het ultieme buitengevoel vind je in een creatie uit smeedwerk van
Dries Heijlen. De Nieuwe Smid vervaardigt staal op een ambachtelijke
en enorm stijlvolle manier. Hierdoor is elk ontwerp uniek en volledig
afgestemd op de wensen van de klant.
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O

nze tuin is een groene oase waar we ons laten omhelzen
door een rustgevend gevoel. En net voor dat gevoel zorgt
De Nieuwe Smid het hele jaar door. Zo ook bij dit project
waar de eigenaars willen genieten van een bijgebouw, maar

eveneens het zicht naar achter in de tuin willen blijven bewaren. Hiervoor
deden ze beroep op het ambachtelijk vakmanschap van De Nieuwe Smid.
Waar vroeger een houten bijgebouw zijn sierlijkheid verloor, staat nu prachtig
smeedwerk met grandeur als hoofdrolspeler. Grote glaspartijen zorgen
ervoor dat het buitengevoel helemaal naar achter in de tuin doorloopt,
zonder onderbrekingen. De zwemvijver weerspiegelt het humeur van het
weer. Want zelfs wanneer de zon zich niet van haar beste kant laat zien,
is het in het bijgebouw heerlijk vertoeven. Het geeft de eigenaars een
gevoel van vrijheid in eigen tuin waarbij ze toch omsloten worden door een
stijlvolle setting. “Een deel van het oude bijgebouw hebben we bewaard.
Hier kunnen de eigenaars tuingerei opbergen, maar het zal binnenkort ook
dienst doen als natuurlijke zonwering. De buitenmuur zal vol groeien met
druivelaars waardoor onze creatie nog meer zal samenvloeien met de tuin”,
vertelt Dries Heijlen ons. “Het is moeilijk om dit bijgebouw te definiëren. Zo
ligt het tussen een serre en oranjerie. Het is meer een polyvalente ruimte
waar de eigenaars zowel in intieme kring genieten als een groot feest voor
al hun vrienden kunnen geven. Ook rustig een boek lezen of de planten
laten overwinteren kan hier perfect.”

Grote glaspartijen zorgen
ervoor dat het buitengevoel
helemaal naar achter in
de tuin doorloopt, zonder
onderbrekingen.
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De Nieuwe Smid legt bij dit project het accent op de grote dubbele deuren die volledig open kunnen. Ze geven het bijgebouw nog meer
karakter en trekken de pracht van de tuin nog meer naar binnen. De kleine raampjes bovenaan zorgen op hun beurt voor de juiste
luchtcirculatie en ook zonnedoeken kunnen geïntegreerd worden. Hierdoor blijft het tijdens de zomermaanden lekker fris binnenin.
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BINNEN STRAALT EEN LEISTENEN
VLOER, GERECUPEREERD UIT HET
VOORMALIGE BIJGEBOUW.

Natuurlijke bouwmaterialen en hout sieren dan
ook steeds de creaties van De Nieuwe Smid waar
elegantie en esthetische kracht samenvloeien
in ambachtelijk vakmanschap die je huis een
meerwaarde biedt.
MET DANK AAN
De Nieuwe Smid
Ploeghoeveweg 4b, 2500 Lier
Tel. +32 15 64 84 85, info@denieuwesmid.be
www.denieuwesmid.be
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